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----- Reunião Ordinária Pública de 23 de outubro de 2020 no Salão Nobre da Câmara Municipal   

----- Hora de abertura da reunião: 16 horas --------------------------------------------------------------  

----- Presentes à reunião:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques  ---------------------------------------------------------  

----- VEREADORES: Artur Jorge Baptista dos Santos  ------------------------------------------------------  

 --------------------- Ana Mafalda Costa e Silva  ---------------------------------------------------------------  

------------------------ Ana Lara Henriques de Oliveira  ------------------------------------------------------  

------------------------ João Pedro Vaz Pereira -----------------------------------------------------------------  

----- Havendo quórum, o Sr. Presidente saudou os presentes e declarou aberta a reunião. 

Agradeceu a disponibilidade dos Srs. Vereadores para a realização da reunião uma hora 

mais tarde do habitual, em virtude da reunião que teve em Castelo Branco para a assinatura 

dos contratos de financiamento do Programa Condomínio de Aldeias. Informou ainda que na 

próxima reunião da Câmara, irá começar a ser utilizado o novo sistema de reuniões online, 

que vai alterar o paradigma das reuniões da Câmara Municipal, pelo que haverá 

necessidade de, uma hora antes da reunião, todos terem formação com os técnicos da 

AIRC, seguindo-se a reunião propriamente dita, com a presença dos técnicos para auxiliar 

no que for necessário.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

1- Processo de limpeza de terreno em São Miguel de Poiares - para ratificação ---------  
---- Para este assunto foi presente a informação da Polícia Municipal, com o registo MyDoc 

nº10757/2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   ----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o ato de notificação ao Sr. Guilherme 

Carvalho dos Santos, com morada na Recta da Godinhela, 3220-202 Miranda do Corvo, 

para limpeza da propriedade em questão, ao abrigo do n.º 5 do artigo 37º do Regulamento 

Municipal Florestal em vigor neste município (salubridade e saúde pública). ----------------------  

  2- Danos em Viatura causados por levantamento de tampa de águas pluviais na Rua 
H da Zona Industrial de Vila Nova de Poiares; --------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação da Polícia Municipal com o registo MyDoc 

nº 10902/2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, assumir o pagamento do arranjo da viatura, nos 

termos da informação nº 10902/2020. -----------------------------------------------------------------------  

3- Mapa de Pessoal para 2021 ------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o Mapa de Pessoal para 2021, acompanhado da 

proposta nº 55/2020, que as seguir se transcreve:--------------------------------------------------------  

----- Mapa de Pessoal para o Ano de 2021 ------------------------------------------------------------------------------  

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 

à Câmara Municipal o seguinte:  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do nº 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, 

os municípios dispõem de mapas de pessoal aprovados, mantidos ou alterados pela Assembleia 

Municipal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com a atual redação do art.º 28.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Publicas, 

publicada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, o Município, deve planear para cada exercício 

orçamental as atividades de natureza permanente ou temporária, a desenvolver durante a sua 

execução, bem como o respetivo mapa de pessoal, tendo em consideração a missão, as atribuições, 

a estratégia, os objetivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros 

disponíveis.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Mapa de Pessoal traduz a previsão dos recursos humanos que se estimam necessários, 

anualmente, para prossecução das atribuições e atividades do Município, referenciando assim, os 

objetivos a alcançar através de um posto de trabalho bem como o cargo ou categoria a preencher 

que correspondam a tal posto e as atribuições e competências das unidades orgânicas. ------------------  

O processo de mudança organizacional da Câmara Municipal, aprovado pela Assembleia Municipal 

no passado ano de 2019, bem como uma alteração à respetiva estrutura operada por deliberação da 

Assembleia Municipal em 29/5/2020, sob proposta da Câmara Municipal aprovada na sua reunião de 

24/4/2020, foi também, naturalmente, acompanhada de alterações e ajustamentos ao mapa de 

pessoal, tendo sofrido uma primeira alteração aprovada por deliberação da Assembleia Municipal  de 

28/09/2020, sob proposta da Câmara Municipal de 18/09/2020. ---------------------------------------------------  

No âmbito do Mapa de Pessoal para o ano de 2021, procurar-se-á, pois, a partir da recente estrutura 

orgânica da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares em vigor há um ano, e correspondente 

afetação e/ou reafectação de pessoal, bem como das aposentações, mobilidades e cedências de 

interesse público, identificar, por referencia ao universo total dos trabalhadores municipais, a variação 

de postos de trabalho verificado desde a aprovação do mapa de pessoal para 2020 (em 20/10/2019).  

Verifica-se em relação ao mapa de pessoal aprovado para o corrente ano de 2020, o seguinte fluxo 

de entradas e saídas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• A redução de 6 postos de trabalho ocupados, consequência da saída de trabalhadores por 

aposentação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• A celebração de um contrato de trabalho em funções publicas por tempo indeterminado no âmbito 

do Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado para um posto de trabalho de assistente técnico da carreira geral de assistente 

técnico, aberto por aviso publicado na II série do Diário da Republica nº 156, sob aviso (extrato) nº 

13085/2019 de 16/08/2019 e na Bolsa de Emprego público (BEP) com o código OE 201908/0528. -----  

• Uma saída através de uma licença sem remuneração por 364 dias; -------------------------------------------  
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• O inicio de uma mobilidade interna na categoria proveniente de outro serviço; ------------------------------  

• A saída de 4 trabalhadores em mobilidade interna na categoria para outra entidade; ----------------------  

• No seguimento da publicação do despacho nº 9517/2019 de 25 de setembro, publicado no DR nº 

202, de 21 de outubro, do Regulamento da Organização dos Serviços do Município de Vila Nova de 

Poiares e consequente despachos de nomeação iniciaram funções 6 dirigentes, em regime de 

substituição, nas diversas unidades orgânicas. ------------------------------------------------------------------------  

A proposta de Mapa de pessoal para 2021 identifica o número e o perfil dos recursos humanos 

necessários para assegurar a missão e as atividades do Município de Vila Nova de Poiares nesse 

ciclo de gestão. Para 2021 comporta assim, 110 postos de trabalho ocupados em regime de contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado acrescidos de mais 17 postos de trabalho 

a ocupar: 8 técnicos superiores, 2 assistentes operacionais, 1 coordenador técnico, 2 Chefes de 

Unidade de 3.º grau e 4 Chefes de unidade de 4,º grau, atualmente ocupados em regime de 

substituição por 6 trabalhadores do Município. -------------------------------------------------------------------------  

Tudo isto traduz-se, em termos de recursos humanos, o mínimo indispensável para assegurar a 

missão e o normal desenvolvimento das atividades do município nesse período, muito embora, com a 

transferência de competências já aceites pelo Município, aquelas que por lei foram automaticamente 

transferidas, bem como aquelas que vão ser assumidas obrigatoriamente em 2022, os recursos 

humanos existentes e os previstos ficam muito aquém das necessidades. -------------------------------------  

Importa referir que se têm efetivado algumas reafectações de trabalhadores entre unidades orgânicas 

com o objetivo de potenciar a otimização do capital humano, valorizando e adequando as 

competências dos trabalhadores às exigências funcionais dos postos de trabalho. O recurso a este 

instrumento de gestão visa uma mais valia para a eficiência, eficácia e qualidade dos serviços 

municipais, constituindo sem dúvida um fator de motivação para os trabalhadores, por lhes permitir 

diversificar as suas funções, enfrentar novos desafios de trabalho e novas aprendizagens. ---------------  

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares só concretizará a sua estratégia e alcançará os 

objetivos consagrados nas Grandes Opções do Plano de estiver dotada da força de trabalho 

necessária. Compreendendo a importância estratégica dos recursos humanos, fazer hoje a gestão de 

pessoal não significa garantir apenas tarefas administrativas, significa fazer uma verdadeira gestão 

previsional dos postos de trabalho e das competências, que, aliada a uma organização mais eficaz do 

tempo e do trabalho, permite à organização funcionar com eficiência e eficácia e, ao mesmo tempo, 

valorizar as pessoas que nela trabalham, criando oportunidades para as motivações e 

desenvolvimento individual. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tratando-se de um documento previsional o Mapa de Pessoal implica uma avaliação das reiais 

possibilidades de recrutamento, programando-se a abertura dos procedimentos concursais 

necessário nas áreas operacionais mais deficitárias e em setores onde as dificuldades se fazem 

sentir com maior intensidade e premência, e também o recrutamento de recursos, alguns de maior 

qualificação. Assim o Mapa de pessoal para 2021 reflete o acréscimo de postos de trabalho em áreas 

deficitárias, nomeadamente na carreira de Técnico superior, possibilitando não só a satisfação das 

mesmas, mas também o eventual rejuvenescimento da força de trabalho nas seguintes áreas: ----------  

• 2 postos de trabalho - assistentes operacionais, na unidade de funções sociais; ---------------------------  

• 2 postos de trabalho - técnicos superiores na unidade de funções sociais; -----------------------------------  

• 3 postos de trabalho -técnicos superiores na Unidade de Obras e Planeamento (UOP); ------------------  

•1 posto de trabalho- técnico superior na Unidade de Desenvolvimento social, Cultural e 

Desportivo(DSCD);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• 1 posto de trabalho - técnico superior na Unidade Financeira e  -------------------------------------------------  

•1 posto de trabalho técnico superior na unidade de Administração e Recursos Humanos (ARH); -------  
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•1 posto de trabalho de coordenador técnico na subunidade orgânica autorizada pela Assembleia 

Municipal 29/5/2020, que poderá ser preenchido através da consolidação de uma mobilidade interna 

intercategorias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para além de contemplar também 6 postos de trabalho em regime de comissão de serviço, de ----------  

•2 chefes de unidade de 3.º grau na Unidade de Funções Sociais e Unidade Administrativa, 

atualmente assegurada por duas trabalhadoras do Município, e --------------------------------------------------  

•4 chefes de unidade de 4.º grau, na Unidade de Planeamento e Obras Particulares, na Unidade de 

Obras Publicas e Infraestruturas Municipais, na Unidade Financeira e na Unidade de 

Desenvolvimento Social, Cultural e Desportivo. ------------------------------------------------------------------------  

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea ccc), do n.º 1,do artigo 

33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, delibere propor à Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25.º do mesmo diploma legal e do nº4 do artigo 29.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho – LGTFP, conjugado com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 

de setembro, alterado pelas Leis n.º 3-B/2010, de 28 de abril, 66/2012, de 31/de dezembro e 80/2013, 

de 28 de novembro, a aprovação do Mapa de Pessoal para 2021. -----------------------------------------------  

Como anexo à presente proposta consta o mapa de Pessoal para 2021 e os documentos que 

integram o referido Mapa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25.º do mesmo diploma legal e do nº4 do artigo 29.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho – LGTFP, conjugado com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de setembro, alterado pelas Leis n.º 3-B/2010, de 28 de abril, 66/2012, de 

31/de dezembro e 80/2013, de 28 de novembro, a aprovação do Mapa de Pessoal para 

2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4- Ata nº 72/2020 - para aprovação;-----------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a Ata nº72/2020. ----------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº72/2020. -------------------------------  

5- Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Fiscais  ----------------  
----- Para este assunto foi presente a informação do Gabinete Jurídico com o registo myDoc 

nº 10876/2020, acompanhada do Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de 

Benefícios Fiscais do Município de Vila Nova de Poiares. ----------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de Regulamento Municipal de 

Atribuição de Benefícios Fiscais do Município de Vila Nova de Poiares e promover a 

abertura do período de discussão pública pelo período de 30 dias seguidos. ---------------------  

6- Licenciamento de Publicidade - Grade & Oliveira, Lda -----------------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente o pedido de licença de publicidade, referente a painéis 

publicitários a afixar na Rua General Humberto Delgado, freguesia de Poiares (Santo 

André), cujo requerente é Grade & Oliveira, Lda.  --------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o deferimento da pretensão de acordo 

com o parecer dos serviços técnicos e condições impostas. -------------------------------------------  

7- Situação Financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; --------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 22 de agosto de 2020, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.329.302,93 € (um milhão 

trezentos e vinte e nove mil, trezentos e dois euros e noventa e três cêntimos) e em 

Operações não Orçamentais a quantia de 188.886,49 € (cento e oitenta e oito mil, 

oitocentos e oitenta e seis euros e quarenta e nove cêntimos).  --------------------------------------  

----- A Câmara tomou conhecimento.  ------------------------------------------------------------------------  

8- Informação dos serviços - Para Conhecimento; --------------------------------------------------  
----- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira – 

Contabilidade, no período compreendido 2 e 22 de outubro de 2020, no valor total de 

629.468,72 € (seiscentos e vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito euros e setenta 

e dois cêntimos).  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 22 de 

outubro de 2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara tomou conhecimento.  ------------------------------------------------------------------------  

9- Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2021; --------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação com o registo myDoc nº 10942/2020, 

acompanhada do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2021. -----------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara Municipal fez a apresentação do documento, a qual a 

seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----- “A preparação do orçamento municipal e das grandes opções do plano para 2021, traduziu-se 

este ano num exercício muito mais complexo do que o habitual, tendo em consideração o grau de 

incerteza que pende neste momento sob quaisquer previsões que possamos fazer para o futuro 

próximo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A pandemia que afeta atualmente todo o planeta, causada pelo Novo Coronavírus, veio colocar à 

prova a nossa capacidade de adaptação e resiliência perante uma nova realidade para a qual não 

fomos preparados, mas, sobretudo, veio criar um conjunto de grandes exigências a todos aqueles 

que, como nós, tem responsabilidades ao nível da governação pública. Em Portugal, se é verdade 

que o estado central tem tido um papel fundamental na definição de políticas públicas que mitiguem 

os efeitos da pandemia na população e na economia, as autarquias locais, pela sua natureza própria 
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caracterizada por uma maior proximidade com as suas populações e uma capacidade de resposta 

muito mais rápida e ágil, tem sido o autentico "pronto socorro" que tem permitido acudir a inúmeras 

situações de dificuldade que atingiram de forma inesperada e cruel um imenso conjunto de famílias, 

empresas e instituições.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O facto de não dominarmos, neste momento, a real dimensão e duração desta situação e 

consequentemente os seus efeitos futuros, deixa-nos um enorme grau de incerteza e muitas dúvidas 

relativamente aquilo que o futuro ainda nos reserva. Ainda assim, julgamos que o documento que 

agora apresentamos, não só acautela a possibilidade de termos que intervir no apoio às diferentes 

situações de vulnerabilidade com que viermos a ser confrontados, como sobretudo, terá sempre um 

grau de flexibilidade ao nível da sua execução que garantirá ao executivo as ferramentas necessárias 

para efetuar os reajustamentos adequados em função das necessidades não previstas que possam 

vir a verificar-se.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, e porque haverá sempre vida para além da pandemia, o presente orçamento não 

deixa também de acautelar a intenção de realizar de um conjunto de investimentos importantes e 

estruturantes para o desenvolvimento do concelho e que, simultaneamente, poderão ser nesta fase 

muito importantes para ajudar a alavancar a economia local.  -----------------------------------------------------  

Apesar das limitações impostas pelo processo de reequilíbrio financeiro em curso, ainda que 

flexibilizado pela via legislativa durante este ano, e que nos tem permitido reduzir de forma gradual e 

sustentável o nosso nível de endividamento durante os últimos anos, conseguimos ainda assim 

libertar recursos para apoiar as previsíveis situações de maior dificuldade sanitária, económica e 

social com que nos poderemos vir a deparar, assegurar a realização de investimentos estruturantes 

para o concelho e manter o nível de recuperação financeira do município iniciado há 7 anos atrás.  ----  

Importa ainda dizer que, há semelhança de anos anteriores, a preparação do orçamento municipal 

para 2021 foi antecedida de reuniões de trabalho com várias entidades e representantes da 

sociedade civil e politica local, nomeadamente auscultando o Conselho económico e social e os 

partidos políticos com maior representatividade no nosso concelho - PS, PSD, CDS/PP e CDU.  -------  

A terminar um mandato tão difícil como este, marcado por catástrofes consecutivas e sem 

precedentes na história da nossa democracia, queremos selar a nossa passagem por estas funções 

com uma imagem de compromisso, responsabilidade e competência, mas sobretudo, queremos 

deixar a todos os que nos confiaram esta missão, um sinal de esperança num futuro risonho para 

toda a humanidade e em particular para todos os Poiarenses.  ----------------------------------------------------  

----- Resumo do Orçamento -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Valor:11.598.788 Euros  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Receita corrente - 7.756.972  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Receita de capital - 3.841.816  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Despesa corrente - 6.750.382  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Despesa de capital - 4.848.406  --------------------------------------------------------------------------------------------  

(Libertação de mais de 1 Milhão de Euros da receita corrente para despesa de capital)  -------------------  

RECEITA  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Receita Corrente  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Impostos diretos -1.499.005  ---------------------------------------------------------------------------------------------   

- IMI -990.000  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- IUC -195.000  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- IMT-184.000  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Derrama - 130.000  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Impostos indirectos - 34.580  --------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. Taxas, Multas e outras penalidades -126.376  ----------------------------------------------------------------------  

4. Rendimentos de propriedade - 362.396  ------------------------------------------------------------------------------  

- EDP (Renda de concessão) - 320.000  ---------------------------------------------------------------------------------  

5. Transferências correntes - 4.548.009  ---------------------------------------------------------------------------------  

- FEF - 3.665.979  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- FSM - 152.860  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Participação IRS -178.859  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Outros - 200.000  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Estado - Projectos co-financiados - 230.000  --------------------------------------------------------------------------  

6. Venda de bens e serviços correntes - 303.010  ---------------------------------------------------------------------  

7. Outras receitas correntes - 883.596  -----------------------------------------------------------------------------------  

Receita Capital  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Venda de bens de investimento -10.521  -----------------------------------------------------------------------------  

2. Transferências de capital - 3.600.808  ---------------------------------------------------------------------------------  

- Projectos co-financiados - 2.438.414  -----------------------------------------------------------------------------------  

- FEF - 407.331  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Cooperação técnica - 200.000  -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Art. 35, nº3 da Lei 73/2013 - 425.056  -----------------------------------------------------------------------------------  

DESPESA  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Despesa Corrente  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Despesa com pessoal - 2.581.927  -------------------------------------------------------------------------------------  

2. Aquisição de bens e serviços - 2.183.997  ---------------------------------------------------------------------------   

3. Juros e outros encargos - 282.703 -------------------------------------------------------------------------------------  

4. Transferências correntes - 935.252  ------------------------------------------------------------------------------------  

Despesa de Capital  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Aquisição de bens de capital - 3.977.584  ----------------------------------------------------------------------------  

2. Passivos financeiros - 812.000  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Custos com o serviço de dívida (amortizações e juros) -1.044. 700  ----------------------------------------------  

Grande Opções do Plano  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Administração Geral - 94.178  -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Aquisição de equipamento informático - 20.000  ---------------------------------------------------------------------  

- Aquisição de software - 35.000  ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Aquisição de equipamento para serviço de obras - 13.500  -------------------------------------------------------  

2. Proteção Civil -181.506  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Aquisição de equipamento para prevenção e deteção de incêndios florestais -10.000  --------------------  

- Equipa de intervenção permanente - 35.000  -------------------------------------------------------------------------  

- Limpeza de Florestas (faixas de gestão de combustível e caminhos florestais)-100.000  -----------------  

- Plano Nacional de combate à vespa velutina - 10.000  -------------------------------------------------------------  

- Incêndio Serpins/Lousã (encerramento candidatura) - 20.000  ---------------------------------------------------  

3. Covid 19 - 340.138  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Apoios às famílias, empresas e instituições - 300.000  -------------------------------------------------------------  

- Aquisição de EPls - 30.000  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Aquisi-ão de materiais de limpeza e desinfeção -10.138  ----------------------------------------------------------  

4. Ensino não superior - 644.131  ------------------------------------------------------------------------------------------  

-Aquisição de equipamento informático para centros escolares- 30.000  ----------------------------------------  

- Apoio no âmbito da ação social escolar - 15.000  --------------------------------------------------------------------  
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- Cantinas escolares - 85.864  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Transportes escolares - 85.000  ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Manutenção dos centros escolares -11.378  --------------------------------------------------------------------------  

- Substituição cobertura EB23/s Dr Daniel de Matos - 249.000  ----------------------------------------------------  

- Projecto Combate ao insucesso e abandono escolar (serviços de avença) - 32.336  ----------------------  

- Apoio cadernos de actividades - 35.000  -------------------------------------------------------------------------------  

- AECs - 42 .500  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Componentes de Apoio à família - 42.500  ----------------------------------------------------------------------------  

5. Saúde - 301.500  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reabilitação do Centro de Saúde - 300.000  --------------------------------------------------------------------------  

6. Ação Social - 235.803  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Edificio de Quiaios - 65 .000  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Programa Nascer+ - 33.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Manutenção e recuperação de habitações - 20.000  ----------------------------------------------------------------  

- Transferências APIN (tarifários socia is)- 50.000  --------------------------------------------------------------------  

- Programa voltámos à casa da Luísa agora com o Luís - 10.000  ------------------------------------------------  

7. Ordenamento do Território -1.740.714  --------------------------------------------------------------------------------  

- Manutenção de edifícios e espaços municipais - 63.575  ----------------------------------------------------------  

- Polo 2 Zona Industrial - 900.000  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Requalificação urbanística do soito - 80.000 (encerramento de obra)  -----------------------------------------  

- Construção de passeios nas localidades - 18.000  ------------------------------------------------------------------  

- Parque verde - 20.000 (fase de projectos)  ----------------------------------------------------------------------------  

- Manutenção de espaços públicos ajardinados - 50.000  -----------------------------------------------------------  

- Reabilitação do Centro Histórico - 20.000 (fase de projectos)  ---------------------------------------------------  

- Ciclovia e percursos pedonais (avenida/ parque verde/ zona industrial) - 400.000  -------------------------  

- Lavadouro e zona envolvente na Venda nova - 150.000  ----------------------------------------------------------  

8. Proteção do Meio Ambiente e conservação da natureza - 77.303  ---------------------------------------------  

- Programa "a nossa floresta" - 10.000  -----------------------------------------------------------------------------------  

- Veículo elétrico 7 lugares (ALO) - 9.300 (Fundo Ambiental)  ------------------------------------------------------  

- Veículo elétrico ligeiro mercadorias-12.000 (Fundo Ambiental)  --------------------------------------------------  

- Veículo elétrico ligeiro passageiros - 12.000 (Fundo ambiental)  -------------------------------------------------  

-Aquisição de compositores-10.000 (candidatura promoção compostagem doméstica)  --------------------  

- Plano Adaptação Alterações climáticas -15.500 (candidatura EEA Grants)  ----------------------------------  

9. Cultura - 550.610  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Poiartes - 200.000  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Festas N~ . Sra. Necessidades - 40.000  ------------------------------------------------------------------------------  

- CCP (aquisição de equipamento) 30.000  ------------------------------------------------------------------------------  

- Iniciativas Culturais do Município -10.000  -----------------------------------------------------------------------------  

- Projecto do "Xisto à Chanfana" - 60.000 (candidatura)  ------------------------------------------------------------  

- Projecto "Artes à rua" - 80.000 (candidatura)  -------------------------------------------------------------------------  

- Projecto "Entre Deus e o Diabo" -108.000 (candidatura)  ----------------------------------------------------------  

10. Desporto e Juventude - 355.696  --------------------------------------------------------------------------------------  

- Obras de requalificação e manutenção do estádio municipal -16.185  -----------------------------------------  

- Dinamização desportiva do Concelho - 10.000  ----------------------------------------------------------------------  

- Aquisição de serviços de nadador salvador - 15.000  ---------------------------------------------------------------  

- Programa MOB Poiares - 23.000 (10.000 Centro de BTT)  --------------------------------------------------------  
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- Complexo Desportivo - 228.000 (200.000 - Piscinas Municipais)  -----------------------------------------------  

- Percursos Pedestres - 19.000  --------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Agricultura caça e Pesca - 27.094  ------------------------------------------------------------------------------------  

- CCC - 25 .094 (candidatura 100% PDR)  ------------------------------------------------------------------------------  

12. Energia - 150.001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Contrato de Gestão e eficiência Energética - 150.000  -------------------------------------------------------------  

13. Transportes rodoviários e vias municipais - 701.002  ------------------------------------------------------------  

- Arruamentos dentro das povoações - 300.000  -----------------------------------------------------------------------  

- Estradas e caminhos municipais – 400  --------------------------------------------------------------------------------  

14. Mercados e Feiras - 619.924  ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Mercado Municipal - 618.424  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

15. Turismo - 61.509  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Zona Recreio Fraga - 15.000  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Loja Turística Quinta Torrei - 10.000 (A aguardar processo de candidatura)  ---------------------------------  

- Trilhos caminhos e lugares - 25.000  ------------------------------------------------------------------------------------  

16. Outras Funções económicas (Quotizações e transferências) - 493.423  ------------------------------------  

- Bombeiros - 73.250  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Outras lnstituições do concelho-160.000 (a definir em protocolo)  -----------------------------------------------  

- CIM (Participação em projectos co-financiados) -172.000“ --------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Sra. Vereadora do PSD, aprovar 

o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2021. -----------------------------------------------  

----- Mais deliberou remeter o documento à Assembleia Municipal. ----------------------------------  

10- Autorização Genérica para Assunção de Compromissos Plurianuais; -----------------  
----- Para este assunto foi presente a informação com o registo myDoc nº 10852/2020, 

acompanhada da proposta nº 54/2020, que a seguir se transcreve: ---------------------------------  

----- “Autorização genérica para assunção de compromissos plurianuais, para os efeitos previstos na 

al. c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro na sua redação atual, e do artigo 12º do 

decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 99/2015, 

de 2 de junho --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 

à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando o disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, adaptado à 

Administração Local, que determina que a abertura de procedimento relativo a despesas que deem 

lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua 

realização, designadamente com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção de 

compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, não pode ser 

efetivada sem prévia autorização conferida pelo Órgão Deliberativo salvo quando: --------------------------  

- Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; ----------------------------------------  

- Os seus encargos não excedam o limite de 20 000 contos (99.759,58 €) em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. ----------------------------  

Considerando que, conforme dispõe a alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na sua versão atual (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso), posteriormente 

regulamentada pelo Decreto-Lei nº 127/2012 de 21/06, na sua versão atual a assunção de 

compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 
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investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e 

financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da do 

Órgão Deliberativo, quando envolvam entidades da administração local; ---------------------------------------  

Considerando que o artigo 12º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21/06, que veio regulamentar a citada 

lei dos compromissos, nos termos do artigo 12º, estabelece que a referida autorização prévia para a 

assunção de compromissos plurianuais pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes 

Opções do Plano; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que, atenta esta faculdade, e ainda a celeridade, eficácia e boa implementação da 

estratégia de desenvolvimento municipal justamente desenvolvida pelos órgãos de Município, importa 

que seja solicitada a referida autorização prévia à Assembleia Municipal, nos termos do disposto no 

artigo 22º do decreto-Lei 197/99, de 8 de junho;  ----------------------------------------------------------------------  

Considerando ainda o disposto na alínea ccc), do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, e para os efeitos previstos na línea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei 8/12, de 21 /de 

fevereiro, e do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho; ---------------------------------------------  

Face aos considerandos enunciados propõe-se que: -----------------------------------------------------------------  

1 – A Câmara Municipal delibere aprovar e submeter à Assembleia Municipal proposta para que este 

órgão, para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei 8/12, de 21 de fevereiro, e do 

artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho, emita autorização prévia genérica favorável à 

assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal que: --------------------------------------------  

Resultem projetos ou ações constantes das Grandes Opções do Plano (PPI), legalmente aprovados, 

e de outros encargos não previstos no PPI que não excedam o limite de 99.759,58 € (noventa nove 

mil setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta oito cêntimos) em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.” ---------------------------  

Resultem de reprogramações financeiras decorrentes de acordos de pagamentos e alteração ao 

cronograma físico de investimentos. --------------------------------------------------------------------------------------  

Quando o Plano de Liquidação de Pagamentos em Atraso, ou subsequentes modificações, gerem 

encargos plurianuais, conforme dispõe o nº 4 do artº 16º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro. -----------  

2. A Câmara Municipal delibere que, a emissão da autorização prévia genérica favorável à assunção 

de compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo, seja dada na condição que, além das condições 

previstas no n.º anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, de 

21 de fevereiro e no Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho, e uma vez cumpridos os demais 

requisitos legais de execução de despesas. ----------------------------------------------------------------------------  

3. A Câmara Municipal delibere propor à Assembleia Municipal a delegação no Presidente da Câmara 

da competência genérica para a assunção de compromissos plurianuais, nas situações em que o 

valor do compromissos plurianual é inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 

22º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, (não excedam o valor de 99.759,58€) a competência 

referida na alínea c) do n.º1 do artigo 6º da LCPA, na redação dada pela Lei 22/2015, de 17 de 

março, por força do n.º 3 do referido artigo e diploma. ---------------------------------------------------------------  

4.Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente uma listagem com os 

compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização genérica concedida.” ----------------------  

----- A Câmara deliberou por maioria, com a abstenção da Sra. Vereadora do PSD, aprovar 

e submeter à Assembleia Municipal proposta para que este órgão, para os efeitos previstos 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei 8/12, de 21 de fevereiro, e do artigo 12º do Decreto-

Lei n.º 127/12, de 21 de junho, emita autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos plurianuais pela Câmara Municipal que: -------------------------------------------------  
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-Resultem projetos ou ações constantes das Grandes Opções do Plano (PPI), legalmente 

aprovados, e de outros encargos não previstos no PPI que não excedam o limite de 

99.759,58 € (noventa nove mil setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta oito 

cêntimos) em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de 

execução de três anos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

-Resultem de reprogramações financeiras decorrentes de acordos de pagamentos e 

alteração ao cronograma físico de investimentos. --------------------------------------------------------  

-Quando o Plano de Liquidação de Pagamentos em Atraso, ou subsequentes modificações, 

gerem encargos plurianuais, conforme dispõe o nº 4 do artº 16º da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou que a emissão da autorização prévia genérica, favorável à assunção de 

compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo, seja dada na condição que, além das 

condições previstas no n.º anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos 

na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e no Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho, e uma vez 

cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas. -----------------------------------  

----- Deliberou ainda propor à Assembleia Municipal a delegação no Presidente da Câmara 

da competência genérica para a assunção de compromissos plurianuais, nas situações em 

que o valor do compromissos plurianual é inferior ao montante a que se refere a alínea b) do 

n.º 1 do artigo 22º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, (não excedam o valor de 

99.759,58€) a competência referida na alínea c) do n.º1 do artigo 6º da LCPA, na redação 

dada pela Lei 22/2015, de 17 de março, por força do n.º 3 do referido artigo e diploma. -------  

----- Deliberou também que em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá 

ser presente uma listagem com os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da 

autorização genérica concedida. ------------------------------------------------------------------------------  

11- Orçamento Participativo Jovem 2019 - Aquisição de contentores marítimos; -------  
----- Para este assunto foi presente a informação com o registo myDoc nº 10806/2020. --------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao proponente, Rúben Filipe Rosa 

Lopes, a verba de 8.763,75 € para a aquisição dos contentores marítimos, para 

cumprimento da proposta aprovada no âmbito do Orçamento Participativo Jovem2019. -------  

12- CIM-RC - Pedido de comparticipação do Projeto: Unidades Móveis Saúde Região 
Coimbra; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
----- Para este assunto foi presente informação com registo myDoc nº 10506/2020, 

acompanhada do pedido de comparticipação. -------------------------------------------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência no valor de 7200,62€ 

(sete mil e duzentos euros e sessenta e dois cêntimos) à CIM-Região de Coimbra, referente 

à comparticipação financeira do Município no projeto Unidades Móveis de Saúde – Região 

de Coimbra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13- CIM-RC - Pedido de comparticipação do Projeto 7: Promoção do Espirito 
Empresarial Região Coimbra - PP5; ----------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente informação com registo myDoc nº 10588/2020, 

acompanhada do pedido de comparticipação. -------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência no valor de 297,76€ 

(duzentos e noventa e sete euros e setenta e seis cêntimos) à CIM-Região de Coimbra, 

referente à comparticipação financeira do Município no projeto 7: Promoção do Espirito 

Empresarial Região Coimbra – PP5. -------------------------------------------------------------------------  

14- CIM-RC - Pedido de comparticipação do Projeto 11: Promoção Integrada dos 
Produtos Turísticos Região Coimbra - PP5; ------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente informação com registo myDoc nº 10613/2020, 

acompanhada do pedido de comparticipação. -------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência no valor de 307,77€ 

(trezentos e sete euros e setenta e sete cêntimos) à CIM-Região de Coimbra, referente à 

comparticipação financeira do Município no projeto: Promoção Integrada dos Produtos 

Turísticos Região Coimbra – PP5. ----------------------------------------------------------------------------  

15- Nascer Mais - Proc.9143/2020; ------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação com o registo myDoc nº 10348/2020. --------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aceitação da candidatura, de acordo 

com as justificações apresentadas. ---------------------------------------------------------------------------  

16- Ano letivo 2020/21 - Aquisição de Cadernos de Atividades (1º ao 9º ano 
escolaridade) e Material Escolar (Escalões A e B do 1º ao 4º ano); ---------------------------  
---- Para este assunto foi presente a informação com o registo myDoc nº 10126/2020. ---------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio na aquisição dos cadernos de 

atividades (1.º ano ao 9.º ano de escolaridade) e o apoio na aquisição de material 

ESCOLAR (Escalões A e B do 1.º ano ao 4.º ano), nos termos da informação técnica 

10126/2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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17- Projeto "Trilhos, caminhos e lugares de Poyares - D’outrora ao devir" - 
Declaração do interesse público do investimento; 
----- Para este assunto foi presente a informação, com o registo myDoc nº 10936/2020. -------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar o interesse público do investimento 

referente ao Projeto “Trilhos, caminhos e lugares de Poyares – D’outrora ao devir”, para 

cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Programa PDR2020. -------------------------------  

----- Mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal, para deliberação sobre a 

declaração do interesse público do investimento. ---------------------------------------------------------  

18- Programa A Nossa Floresta - Criação do Programa e Normas de Participação; ----  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 56/2020, do Sr. Presidente da Câmara, 

que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------  

----- “Programa A Nossa Floresta  ------------------------------------------------------------------------------------------  

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 

à Câmara Municipal o seguinte:  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que a floresta autóctone:  ---------------------------------------------------------------------------------  

- Está mais adaptada às condições do solo e do clima do território, sendo mais resistentes a pragas, 

doenças, a longos períodos de seca ou de chuva intensa, mas também mais resilientes aos 

incêndios;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Propicia diversos serviços ambientais, tais como a regulação do clima, do ciclo da água, controlo da 

erosão, retenção de sedimentos, reciclagem de nutrientes, produção de matérias primas, proteção da 

biodiversidade;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Contribui para o aumento da riqueza da floresta nacional, sendo importante promover e incentivar 

arborizações/ rearborizações com plantas de espécies autóctones.  ---------------------------------------------  

E encontrando-se previsto o Programa A Nossa Floresta nas Grandes Opções do Plano para 2020 

(Proj. 2019/5015), proponho que a Câmara Municipal aprove a criação deste Programa que visa a 

valorização e sustentabilidade da nossa floresta e terrenos rurais, e cujas respetivas normas de 

participação se anexam.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anexo à Proposta:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Programa A Nossa Floresta  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Normas de Participação  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBJETIVO  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo a que as florestas autóctones estão mais adaptadas às condições do solo e do clima do 

nosso território, sendo por um lado mais resistentes a pragas, doenças, a longos períodos de seca ou 

de chuva intensa, e por outro lado são mais resilientes aos incêndios, o Município de Vila Nova de 

Poiares, durante o ano de 2020/2021 pretende disponibilizar árvores, de espécies autóctones, para 

incentivar os proprietários florestais a criarem uma floresta mais resiliente, mais diversificada e nativa, 

por forma a devolver ao nosso território a floresta autóctone existente outrora. -------------------------------  

DESTINATÁRIOS  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Podem candidatar-se todos os proprietários, usufrutuários ou arrendatários de parcelas inscritas no 

concelho de Vila Nova de Poiares que reúnam cumulativamente as seguintes condições:  ----------------  
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Pessoas singulares maiores de 18 anos;  -----------------------------------------------------------------------------  

Deter legitimamente direitos de propriedade, gestão ou outros direitos legítimos sobre os terrenos 

florestais a plantar.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DEVERES  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Salvaguardar os direitos e autorizações legais para a plantação, quando aplicável (ex.RJAAR), 

sendo estes da sua exclusiva responsabilidade;  ----------------------------------------------------------------------  

As árvores têm de ser obrigatoriamente plantadas no Concelho de Vila Nova de Poiares, na 

localização indicada em sede de candidatura;  -------------------------------------------------------------------------  

Garantir, sob compromisso de honra, o cuidado e manutenção das árvores após a sua plantação.  --  

COMO SE CANDIDATAR  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Caso esteja interessado deverá dirigir-se ao GTF- Gabinete Técnico florestal, da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Poiares, onde poderá:  ----------------------------------------------------------------------------------  

Informar-se sobre as árvores disponíveis e adequadas para a sua propriedade, selecionando as 

espécies pretendidas da tabela disponível;  -----------------------------------------------------------------------------  

Localizar, em computador, as parcelas a reflorestar;  --------------------------------------------------------------  

Preencher o formulário que lhe for facultado.  ------------------------------------------------------------------------  

O formulário está disponível on-line em: http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/municipes/requerimentos 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As candidaturas serão alvo de análise pelos serviços técnicos do Município, de forma a adequar o 

número e as espécies selecionadas à propriedade localizada pelo candidato. No âmbito desta análise 

o candidato pode ser convidado a reformular a sua candidatura.  -------------------------------------------------  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Cópia simples da certidão do Registo Predial ou Caderneta Predial, ou ainda outro documento 

comprovativo da titularidade do terreno;  ---------------------------------------------------------------------------------  

Apresentação do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade;  -----------------------------------------------------  

Planta de localização.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES  --------------------------------------------------------------------------  

O processo de candidatura não tem qualquer custo para os participantes;  ----------------------------------  

As árvores e arbustos a atribuir serão totalmente gratuitos; ------------------------------------------------------  

Cada candidato apenas pode submeter um único pedido, pois apenas será aprovado no máximo um 

pedido por morada/local de plantação; -----------------------------------------------------------------------------------  

As árvores e arbustos serão atribuídos até ao limite máximo de 300 plantas, por pedido, devendo 

ser respeitados os compassos de plantação recomendados para as espécies em questão;  --------------  

Os candidatos poderão receber algum apoio técnico na decisão das árvores a plantar, se solicitado 

atempadamente. O apoio concedido ao abrigo do presente programa engloba apenas a atribuição de 

plantas, pelo que não será atribuído apoio para a ação de plantação propriamente dita;  ------------------  

Aquando da recolha das árvores atribuídas, no local a designar pelo Município, os candidatos 

deverão fazer-se acompanhar de cuvetes ou outro tipo recipiente para transporte das plantas;  ---------  

 A plantação das árvores deverá ser feita em época favorável para a plantação, nomeadamente de 

outubro de 2020 a fevereiro 2021;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Os candidatos ficam obrigados a facultar o acesso aos terrenos onde efetuou a plantação a fim dos 

serviços do município verificarem o cumprimento das condições/deveres estabelecidos no presente 

programa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A oferta é limitada ao stock de árvores existentes. Caso o pedido não possa ser satisfeito ficará 

inscrito para a próxima época de plantação.”  --------------------------------------------------------------------------  

http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/municipes/requerimentos
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a criação do Programa A Nossa Floresta 

e as respetivas normas de participação, nos termos constantes da proposta nº 56/2020. ------  

19- AMEGA- Associação de Municípios para Estudos e Gestão da Água - Pacto para o 
Combate às Perdas de Água - Proposta de subscrição do Pacto;  ----------------------------  
----- Para este assunto, foi presente a informação com o registo myDoc nº 10494/2020, 

acompanhado da proposta de subscrição do Pacto apresentada pela Associação de 

Municípios para os Estudos e Gestão da Água. -----------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a subscrição do Pacto para o Combate 

às Perdas de Água. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

20- Procedimento de contratação pública para adjudicação da empreitada de 
"Substituição da Cobertura da Escola Básica e Secundária Dr. Daniel de Matos" - 
Classificação de Documentos das Propostas – Ratificação  -------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação com o registo myDoc nº 10279/2020. --------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de desclassificação dos 

documentos da proposta, nos termos da informação técnica e ao abrigo do disposto no n.º 3 

do art.º 35º da Lei n.º 73/2013, de 12/9. ---------------------------------------------------------------------  

21- ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses - 75º Aniversário das 
Nações Unidas;  -------------------------------------------------------------------------------------------------                
----- Para este assunto foi presente comunicação da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, com informação sobre a iniciativa do 75º aniversário das Nações Unidas. -------  

----- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------  

22- ADIP - Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares - Agradecimento; ---  
----- Para este assunto foi presente comunicação da ADIP agradecendo o apoio do 

Município no âmbito do Fundo Municipal de Emergência. ----------------------------------------------  

----- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------  

23- Secretaria de Estado da Valorização do Interior - Estratégia Comum de 
Desenvolvimento Transfronteiriço;  ----------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente comunicação da Secretaria de Estado da Valorização do 

Interior, remetendo nota informativa sobre a “Estratégia Comum de Desenvolvimento 

Transfronteiriço”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- Não houve intervenção do público.  ----------------------------------------------------------------------------------   

----- Interveio o Sr. Vice-Presidente.  -------------------------------------------------------------------------  

----- De acordo com o preceituado no art.º 57 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a ata foi 

lida, aprovada em minuta, e assinada pelo Sr. Presidente e por mim que a elaborei. -----------  

----- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 18horas e 11 minutos. ------------  
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